
 

ANUNCI 

Per acord de Junta  de Govern Local  de data  17 de febrer  de 2017,  s'adjudicà el 
contracte administratiu mixt de subministrament, en règim d’arrendament, mitjançant 
modalitat de rènting, del lliurament, muntatge i posada en funcionament de maquinària 
de musculació pel gimnàs del Poliesportiu, i es publica la seva formalització als efectes 
de l'article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Badia del Vallès
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei d’Esports
c) Número d'expedient: 1886/2016
d) Direcció d'internet del perfil del contractant: 
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxes.php?id=34

2. Objecte i duració del contracte:
a) Tipus: Administratiu mixt de subministrament i serveis
b) Descripció: Subministrament en règim d’arrendament, mitjançant modalitat 
de renting, del lliurament, muntatge i posada en funcionament de maquinària de 
musculació  pel  gimnàs  del  Poliesportiu  municipal,  així  com  els  serveis  de 
manteniment d'aquest i d'altre material esportiu
c) CPV: 37420000-8
d) Duració: 4 anys
e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: BOP
f) Data de publicació de l'anunci de licitació: 27/12/2016

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, diversos criteris d’adjudicació 

4. Valor estimat del contracte: 136.000 euros

5. Pressupost base de licitació: Import net: 136.000 euros. Import total: 164.560 euros

6. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: 17 de febrer de 2017
b) Data de formalització del contracte: 10 de març de 2017
c) Contractista: Salter Sports, S.A. 
d)  Import  d'adjudicació:  Import  net:  71.007,73 euros.  Import  total:  85.919,35 
euros
e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: Millora econòmica i millores del Pla  de 
Lliurament  i  Manteniment  presentat  per  l’empresa  (millora  del  temps  de 
resposta per assistència en cas d’avaria; ampliació del servei de manteniment 
de la maquinària....).

Badia del Vallès, document signat electrònicament

L'Alcaldessa,
Eva María Menor Cantador

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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